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INTRODUÇÃO

O Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS) foi criado em 2010 pela

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para ampliar o percentual de alunos provenientes da

rede pública de ensino na universidade (ANDRADE et al., 2012; CARNEIRO; BIN, 2019). Essa

iniciativa se mostrou necessária já que, em 2008 e 2009, “aproximadamente 55% das escolas públicas

da cidade não tiveram aluno matriculado na Unicamp e 20% tiveram apenas um matriculado”

(ANDRADE et al., 2012, p. 703). Para garantir a presença de alunos de todas as escolas públicas de

ensino médio de Campinas na Unicamp, a seleção para o ProFIS é feita a partir da nota no Exame

Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo selecionado o aluno com a melhor nota de cada escola

(ANDRADE et al., 2012).

Acerca da estruturação do ProFIS, é um curso integral de 2 anos, com 25 disciplinas de

diversas áreas do conhecimento - parte da proposta interdisciplinar do curso -, correspondentes a 1485

horas1. Depois de finalizado o curso, as notas dos alunos são usadas para calcular o Coeficiente de

Rendimento das disciplinas Obrigatórias (CRO), que irá classificar os alunos em ordem decrescente.

Os alunos com CRO mais elevados têm preferência na escolha das vagas disponíveis nos distintos

cursos de graduação da universidade.

Sabendo que a efetivação de uma política de inclusão se dá não somente com o ingresso dos

alunos no ensino superior, mas com a sua permanência e finalização dos estudos (ANDRADE et al.,

2012), consideramos de extrema importância investigar as crenças de autoeficácia dos alunos do

ProFIS já que a autoeficácia é “um dos vários determinantes que regulam a motivação, o afeto e a

ação humanas” (AZZI; POLYDORO, 2006, p 15), e diz respeito ao que o indivíduo acredita ser capaz

de realizar em prol de determinado objetivo, direcionando assim suas ações.

As crenças de autoeficácia são específicas para diferentes situações, sendo possível que um

mesmo indivíduo tenha crenças altas, médias e baixas ao mesmo tempo em relação a diferentes

1 Informações disponíveis em: https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2021/cursos/200g/index.html.
Acesso em 24 de outubro de 2021.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1

https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2021/cursos/200g/index.html


atividades, níveis esses que poderão variar ao longo do tempo (AZZI; POLYDORO, 2006; BANDURA;

AZZI; POLYDORO, 2008). Essas variações ocorrem porque a autoeficácia é desenvolvida ao longo da

vida por meio da relação entre fatores pessoais, fatores ambientais e comportamento humano, sendo

quatro as fontes de autoeficácia: I - Experiência direta, que se baseia na análise das próprias

realizações do indivíduo e dos resultados obtidos; II - Experiência vicária, que consiste na observação

e comparação com realizações de outros indivíduos; III - Persuasão social, que diz respeito ao

julgamento verbal do indivíduo feito por outras pessoas; e por fim, IV - Estados físicos e mentais, que

tratam da percepção de como a pessoa se sente física e mentalmente antes e durante a realização de

uma atividade (AZZI; POLYDORO, 2006; BANDURA; AZZI; POLYDORO, 2008).

De acordo com Bandura (1997, p. 2 apud BANDURA; AZZI; POLYDORO, 2008, p. 102), o

“nível de motivação, os estados afetivos e as ações das pessoas baseiam-se mais no que elas

acreditam do que no que é objetivamente verdadeiro”. Assim sendo, investigar a autoeficácia desses

alunos no período anterior ao ingresso em um curso de graduação específico pode colaborar com a

compreensão do que os leva a mobilizar determinadas ações para concluir o curso, algo que pode

influenciar o início da graduação, pois será usado como fonte de informação para estruturar suas

crenças de autoeficácia. Diante disso, o objetivo do presente estudo é comparar a autoeficácia na

formação superior e a percepção de desempenho acadêmico de estudantes matriculados no terceiro e

no quarto período do ProFIS.

METODOLOGIA

O presente estudo é de natureza documental, e nele foram analisados dados de uma

investigação ainda em andamento e que ainda não foram tratados. A pesquisa original foi submetida e

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 27112414.9.0000.5404) e esse estudo analisou

de maneira quantitativa uma parte dos dados do estudo inicial e que estão armazenados sob a forma

de Banco de Dados. Dos dados fornecidos, trabalhamos com aqueles correspondentes aos alunos do

ProFIS, que compreendem 132 estudantes, dos quais 75 são do sexo feminino e 57 do sexo

masculino, com idades entre 18 e 21 anos. Tratando do momento do curso, 81 dos estudantes

cursavam o 3º semestre, enquanto 51 cursavam o 4º semestre.

Como instrumentos, na coleta original foram utilizados o Questionário de Caracterização e

neste estudo foram utilizadas as questões referentes ao gênero, curso, semestre que está cursando,

idade, escolaridade dos pais, percepção do próprio desempenho e a Escala de Autoeficácia na

Formação Superior (AEFS) (POLYDORO; GUERREIRO-CASANOVA, 2010), constituída por 34 itens

que devem ser respondidos em formato Likert de 1 a 10, sendo 1 pouco capaz e 10 muito capaz. Essa

escala analisa cinco fatores: I - Autoeficácia acadêmica, com 9 itens; II - Autoeficácia na regulação da

formação, com 7 itens; III - Autoeficácia em ações pró-ativas, com 7 itens; IV - Autoeficácia na

interação social, com 7 itens; e V - Autoeficácia na gestão acadêmica, com 4 itens. A escala apresenta

consistência interna de 0.94 e seus cinco fatores variaram de 0.80 a 0.88 com alpha de Cronbach

(POLYDORO; GUERREIRO-CASANOVA, 2010). A pontuação da escala foi considerada em sua
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totalidade e em cada uma das dimensões fazendo uma média simples com a pontuação das

respostas. Médias mais altas são associadas a um nível mais elevado de autoeficácia na formação

superior.

Na coleta original, os estudantes do ProFIS que frequentaram a disciplina eletiva AM064 Oficina

de Autorregulação da Aprendizagem foram convidados a participarem deste estudo. Aqueles que

manifestaram a anuência, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

foram apresentados a um Questionário de Caracterização e a um conjunto de instrumentos, entre eles

a Escala de Autoeficácia na Formação Superior. Os dados foram transcritos em uma planilha

compatível com o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Diante da ausência de

ajuste dos dados à curva normal, os resultados foram analisados por meio do teste Mann-Whitney.

RESULTADOS

A Tabela 1 traz os resultados descritivos da escala de autoeficácia na formação superior em

função do momento do curso no qual os estudantes estão matriculados.

3º período 4º período

Autoeficácia Média Mediana Desvio-

padrão

Média Mediana Desvio-

padrão

AEFS acadêmica 7,28 7,38 1,22 7,13 7,11 1,08

AEFS regulação da formação 7,17 7,42 1,47 6,62 6,57 1,42

AEFS interação social 7,57 7,71 1,29 7,04 6,85 1,62

AEFS ações proativas 6,81 7,0 1,38 6,02 6,0 1,7

AEFS gestão acadêmica 7,6 7,75 1,44 7,52 7,5 1,14

Autoeficácia total 7,26 7,29 1,14 6,82 6,91 1,18

Percepção de desempenho

acadêmico

5,7 6,0 1,84 6,06 6,0 1,87

Tabela 1 – Estatística descritiva dos resultados totais e das dimensões da Escala de Autoeficácia na
formação superior e da percepção de desempenho acadêmico.

Comparando os dados dos estudantes, é possível observar uma diminuição nos níveis da

autoeficácia total e em todas as dimensões do terceiro para o quarto período do curso. Também se

constata uma diminuição na percepção de desempenho acadêmico, tendo por referência o momento

do curso. Os dados indicam que os estudantes do terceiro período apresentam níveis mais elevados

de autoeficácia na formação superior e percepção também mais elevada de desempenho acadêmico,

quando comparados aos estudantes do quarto período.

Quando se comparam os níveis de autoeficácia no terceiro com o quarto período, as diferenças

observadas na autoeficácia geral (p = 0,045), na autoeficácia na regulação da formação (p = 0,047),

que diz respeito ao estabelecimento de metas, planejamento e autorregulação das ações ao longo de
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sua formação e do avanço na carreira; na autoeficácia em ações pró-ativas (p = 0,011), que refere-se

ao aproveitamento de oportunidades para se formar, atualizar seus conhecimentos e impulsionar

melhorias na instituição de ensino; e na autoeficácia na interação social (p = 0,036), que aborda as

relações com colegas e também com professores, sejam elas com fins acadêmicos ou sociais, foram

estatisticamente significantes. Isso porque os dados indicam que os estudantes matriculados no quarto

período têm uma autoeficácia menor em comparação aos estudantes do terceiro período. Não foram

observadas diferenças estatisticamente significantes na percepção de desempenho acadêmico em

função do momento do curso.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A autoeficácia é um constructo de difícil investigação, exigindo que as particularidades do

contexto analisado sejam consideradas, pois as crenças de autoeficácia são construídas a partir de

diferentes fontes de informação que serão interpretadas por cada indivíduo e só então irão compor seu

julgamento sobre as ações que acredita ser capaz de mobilizar em prol de um objetivo (BANDURA;

AZZI; POLYDORO, 2008).

O ProFIS é um curso estruturado de forma que os créditos a serem cumpridos estão

distribuídos de maneira equilibrada entre os quatro semestres de curso, porém, a maior parte dos

créditos de disciplinas avaliadas por nota e frequência ficam concentrados no primeiro ano. Além

disso, é no primeiro ano que estão alocadas todas as disciplinas de Ciências Exatas, área em que é

mais comum que os estudantes apresentem dificuldades decorrentes de um ensino básico defasado.

Podemos inferir que o primeiro ano do curso é o que mais impacta o cálculo do CRO, visto que

esse é obtido por meio de média ponderada, logo é mais afetado por disciplinas com mais créditos

avaliadas por nota e frequência, que também são consideradas as mais difíceis porque demandam

mais investimento e tempo, além de nesse caso serem disciplinas da área de exatas. Colocá-las no

primeiro ano tem um aspecto positivo, assim os alunos que reprovam ou realizam o trancamento

dessas disciplinas poderão fazê-las no ano seguinte sem que seja necessário estender a

integralização do curso em mais um ano. Porém, considerando as defasagens decorrentes do ensino

básico, realizá-las no primeiro ano pode causar ansiedade, estresse e medo nos estudantes que

dependem do seu desempenho para ingressar no curso de interesse e ainda estão se habituando ao

funcionamento do curso e da universidade, o que pode se constituir em fontes para a construção da

autoeficácia dos estudantes

Essas características da estrutura curricular do curso podem causar nos alunos que enfrentam

muitas dificuldades nos semestres iniciais um sentimento de incontrolabilidade conforme o término do

curso se aproxima, ou seja, podem sentir que mesmo que se esforcem bastante para alcançar bons

resultados nas disciplinas restantes, não serão capazes de melhorar seu CRO. Isso poderia auxiliar na

explicação de uma autoeficácia menor nos estudantes matriculados em momentos finais do curso.

Somado a tais hipóteses, a aproximação da conclusão do curso também traz à tona a necessidade de

tomada de decisão sobre a escolha do curso, o que geralmente causa muitas incertezas nos alunos.
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Esses têm a possibilidade de escolher qualquer curso oferecido pela Unicamp com uma grande

possibilidade de ingresso, visto que existem reservas de vagas para o ProFIS. Porém, como a seleção

para o curso ocorre por meio de classificação pelo CRO, não há garantia de ingresso no curso

inicialmente desejado, o que pode prejudicar o bem-estar dos estudantes que começam a questionar

suas escolhas e a capacidade de alcançá-las.

Dentre os limites deste estudo está o fato de os dados terem sido coletados durante a

realização da disciplina eletiva AM064 Oficina de Autorregulação da Aprendizagem. Podemos inferir

que esses alunos buscavam formas de melhorar seus estudos para conseguir aprimorar os seus

resultados acadêmicos e uma vez que os dados são coletados por meio de instrumentos de

autorrelato, pode-se estar diante de estudantes que realizem uma avaliação mais rigorosa sobre as

suas capacidades. Além disso, o último semestre do curso se mostra como um momento repleto de

fatores que causam ansiedade, medo e desmotivação nos estudantes, que somados a uma percepção

negativa do próprio desempenho acabam por impactar na autoeficácia na formação superior e em

suas dimensões.

Diante da importância do ProFIS na inclusão dos alunos do ensino básico público de Campinas

na Unicamp, é necessário pensar estratégias que os ajudem a enfrentar a ansiedade e o medo

causado por esse momento. Sugere-se reformulações curriculares, suporte nos semestres iniciais do

ProFIS, e a escolha do curso não exclusivamente pelo CRO como alternativas para a promoção do

bem-estar e viabilização de experiências positivas aos estudantes. Novas investigações, a fim de

viabilizar uma melhor compreensão dos impactos da experiência vivida no ProFIS poderiam explorar a

autoeficácia desses alunos ao longo da graduação, visto que esse construto é desenvolvido ao longo

da vida e a experiência vivida é uma das fontes de informações mais relevantes para seu

desenvolvimento.
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